
(leiiiDg: afgifya uppgift angftcndoSkyldiga att utan särskild
Bin. inkomst äro: .

- a) verk eller bolag, som ä'x med Kuiig-1. Majtts oktroj försedt eller
blifrit BaBom aktiebolag registreradt elleT står under offentlig kontroll,
samt. - . . a.

fe) annan] akat(skyldig, som nästföregående år toscrala till in-
komstskatt for oIIct åtnjutit minst 1,0.00 kronors inkomst.

' Gift man skall uppgifva iifvon hustruns inkomat, i den män inkom-
sten icke varit af beskaffenhet att hustrun enligt lag ägt att ensam där-
öfrer råda. Inkomst af dylik beskaffenhet skull hustrun själ£ ijppgifva.

Bostads- och andra förmåner böra till sitt Tärde i penningar
uppgifvaa. ,

Lön och annan inkomst, som utgår i spannmål eller persedlar,
upptages med det koutanta belopp, den efter senast för orten fast-
ötalldt markceån^spris ntgör.

..
;

Åfdrag för icko göras för uiskyldcr och lcfnodskosfcnadcr samt
därmed jämförliga utgifter, ej heller för hvad som anväridts till
kapitalafbetalning å skuld.

Uppgift skall afgifvae före den 1 mars. Möter for uppgifts-
pliktig, som enligt lag är skyldig fora handel sböcker, hinder att inom
bostäind tid nflämfia uppgift, ma anstånd åtnjutas intill april månads
utgång, om skriftlig anmälan därom före den L.raars görca hos ord-
föranden i taxeringsnämnden. '.".';."

Il
DO „

JM

• Uppgift aftäinnas eller insändes pä deti upiigiftäplilrtiges eeet
ärVenlyr i bctoldl bref med ellmäuna posten Antingen till ordföranden
i taxeringsnämnden eller ock i Stockholm till öfverstätliallrreämbelct
och i Slnga orter till Kungl.

.
Majrls befaUaingsiiaf vårlik i det län,

magistraten i den atnd eller kronotogdon i det fögderi, dnr taxeringen
anses skola äga rum eller den skattskyldigo är bosatt.

Verk eller bolag, livarom ofvan sägea, skall vid uppgift om sin
inkomst foga bestyrkt nfekrift af in- och utgående balansräkning
samt vinst- och förlustkonto for senaste räkenskapsåret.

Den, boem underlåter att inom stadgad tid utlämna uppgift, för-
lorar rätten att fullfölja talan i fråga om beloppet ef don inkomst,
som uppgiften skolat afse. -

Ar uppgiften ofullständig, äjrer enahanda påföljd rum i fräga om
beloppet af utelämnad inkomst.

Oppgiflspliktig, som i aflamnad uppgift mot bättre vetande
lämnat oriktigt meddelande och därigenom föranledt, att inkomst icke
eller endast till någon del taxeras, botar frän och med fyra till och
med tio ginger det inkomstskattebclopp, som genom det svikliga
förfarandet undandragits, dock minst tjugufem kronor.

._
Enhvur, som önskar upplysning rörande beskaffenheten it honom

åliggande uppgiftsBkyldighet eller sättet för dess fullgörande, äger
att för sådant ändamål hänväuda sig till ordföranden i 'vederbörande
toxerinesiiäinnd. ... .

Ii
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församling
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huset n:r ..

gatan. ..
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... socken

... kärad
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... med adressmr .'„_.

roten.

till ledning- Tid

vid

[namn ock tifel)

^^.^É^J^i^^ taxering år
190ff,

A. Inkomst af fast egendom.
Sösom Ickomet af tast egendom_ anses drn inkomst, eom är genom fnstlffhctsbevtllolnB beskattad. Dcona Inkomst ^.».km

* m . *?8t,8netei1 imaap uusttöreguomie ;ti- asatfcn taxeringsvärdet och anses utgöra a) af jordbnik-sf.wl.igr.ct. Ecs kxouoc ii>r hvarje fullu
»rthandra kronor af taxeringsvärdet sams OJ af r»aaan fastAgheO och trBlSCritata fum kronor lör bmrfo fwtla etthundra kronor at taaiD-
ringsrärdet..

DatoRate 1 ranltgt hanäflsbelag skall liimca uppgift beträffande denpa honom Twlöpando asfelen al lastlarhet, som nKsrfBi-ettuen-
de är tilUHitt bolaget.

.
, . . "

Undertecknad har nästföregående år ägt (se nästföljande anmärkning') nedannS-mnda
fastighet......

TTppBiJUjililitia för Inkomst at fast egendom Hr (fen, «>™ föl" n&<ti3rcg&cnäe åtot författningsenligt mautaisslatCrrte eller hOrt
luaotaissitriJvnK .iftnom Hgsre ivt fastigheten. Likställd med ägare Hr sådan innebo/vare af fcist egendom, som enYwt > 5 bosilljirLTiliJrord-
uingen därför erlofffrer barillhinp.

Taxeringsvärde

socken; .....%£#& hr.

l:o) jordbruksfastighet:

&.%S*éé.*..cfe i

f...

Mm ,

2.d) annan fastighet ooL frälseränta:

N" r i L\;-rl.ret stad

Summa J%$4&- kr.

6 ji därå

församling TaxeringsTäräe

Summa

36*.

5//fC

'1'rnMporr

»



lägenheten..... — .......--' l

Transport

socken .' - kr.

i ..

i '

frälscriiuta af

.

Summa /.r&J.M kr.

5 i. äärS

Summa inkomst af fast egendom

å¥4.

B. Inkomst af arbete.

l:o) Inkomst af tjänst eller pension.

fast egenänm itiirUSnat),' "stmr annan med
ärligt nrnleritBdi llfrfinta och uaflajitagBtö

,
„-jtaä, däre&t densamma icke iir saaom löntagarens it.kon»*t «T

•euaä forman; lukonnt oob förniaa af sHrekiklb uppdrag; pension,

enda» lör dels bvad eom »nvlaata till bestridande af ds med erhållen

iliirun.U r nppgltras fifltiniisg, arfvoöe, traktamente, sportler, bi

rinm Imriifcnail. eanin vnnaa nsod nimiån *ller enskild tjilnst fort

och uurtaui.iBSfftTinan. AftlrvQ ma ako enäcal lor 0619 avan eom »nvuti»«i m. ,u«hi h™uud "" "° H™* ——---

önnst förenade BärskiWa W.tmder {50 7 $ d) inkoiustäkaitcförordningen), dels de med ämbete oob tjAnet foronode utgifter, som omrör-

c) samma fdrorduii,s.

Undertecknad hur under nästföregående år åtnjutit- inkomst af följande tjänst.,

och uppdrag

;

uppburit pension (lifräntu) frän .

Undertecknads inkomst af tjänst eller pe"nsion nästföregående år har icke öfverstigit

2:d) Inkomst af rörelse eller yrke.
Vlcl Irtc-nis-ens djpgHTBUlé rr.& oftlrw Icke «s« ran fär utäkjliler ollar lefuadoVostwuler, fiir ränta l den sknttäkyldiBea eget

kunit.il ollar tor hvad «om suviiudU bil] fn« GECUrtoms förbättring, tillökning af Inventarier eller kuuiiaLifbetalnlnc; a saulu. Durtmor nrt

HUrar i.!« (6c uot hjrewltrilet motsTM.in.ie »wlepp of 6 JJ al tarerlneatäraet a «j<» (a»tigbet, or.m »nrtndtt till nti.f*nnae al rörelsen

eller 5rSet, Hmt 16r öiokustn:;(1er lör bedriftande illlraf (se ! 5 o). » och O lnkOuWskiitteilirorduinseB), sä och for r»nt» a ld*t ror**-

kapital arraneonl Kr förlast, som (eko 5r «tt bätiCh» till kapiialtiirlust. Hal stttttskTldig drift» eera röielner. »om uro nttlietrrtt* *itoro

1 lorbAllanil<: liiil Lvarandra sM.lfsuinäien, luä dock vid beräkningen af don under dtrmn j>a»te upptagna 2ukonmi.*r. afdrag For ränta & lönt

rörolwlrnj>kal oeii förbart lebo 3te Iran inkomst af annan rörelse än den, CTart rörelsekapitalen an7au<tG9 eller förlusten, intr-ffat. Angå-

ende BJdroB I 81'rlst ar har codan.

Undertecknad liar under nästföregående år idkat följande särskilda slag af rörelse

eller yrkesverksamhet: '
'

(iriirniHlifr ungifveH Siras rörelse; som idkats i vanligt handelsbolag, enkelt bols-g eller rederi.)

Undertecknads inkomst af rörelse eller yrke nästföregående år (räkenskapsår fr. o. m.

den '_ *.__.' t. o. m.den ) har io,ke tifyerstigit

Transport Jm /m
Anm. fikattakjiMig. som näätiöregaiindB fir varit delägare 1 »oatmandtlMag, b!Jr i <n soamna utan sammanlplacdoitjg med skattskyldiga inkomst i ttfrigt angilva dea

bouom tillki»niT.i;tclc andelen a( bolaget* inkomsb nBMWr*gaenöe ar.' - .,

^.'.»n^^m^***»***^*^^***.*,^^*-'-*^ .•,>J-lfc^-i



Transport

3:o) Annan inkomst af arbete.
Runrader npraifraa »k.lU-pliktis.:, intakter, som ej Mira nöjer erjnan ruliriS upptag», säsoin Inkomst ar ärrande a! krono-egendom, Tipst i, spekulationsaffärer, som o] arlMts såsom yrke, inkorna! st rutlgbst i utlmiaet, utdelning i aktier I utlBcdskn aktie-

bolag m. m. .

Undertecknad.? inkomst af ifrågavarande slag nästföregående år har icke öfverstigit . , ;.

Summa inkomst af arbete

l:o) Ränteinkomst.

C. Inkomst af kapital.

Härunder uppgiivas: ränta af utlåuado eller i räntebärande obligationer nedlagda
eller hos wenningförvaltandc verk eller enskilda insatta penningar samt krono- och kyrko-
tionde eller ersättning därför, som åtnjutits af patronns eccleaisB.

. ,. . Frt? °PPll,l
;
l!
?. "?K* Inkomst ml åtdrog sko endast Kr rasta 1 uppla:iadt kapital, ! den mån afdej- däiBii ci under 1! s-<rt

skett såsom för ranta o lönt rörelsekapital. För JQCTnltBuiaafa>Blai»d får således åtdrog ef agaiam.

Uudcrtccknads inkomst af ifrågavarande slag nästföregående år kar icke öfverstigit

2:o) Utdelning å aktier i inländska aktiebolag ooli å lotter i inländska bankbolag.

Underteeknads inkomst af ifrågavarande slag nästföregående år liar icke öfVerstigit

* Summa inkomster

Från det nppgifna inkomstbeloppet yrkas afdrag:

a) för ränta å gäld under nästföregående år, därför afdrag förut ej ägt rum '.

b) för den förlust å rörelse eller yrke under nästföregående år, som icke under
B 2:o) afdragits.

(Obs. Sädan filrliiBt Hr ej aldra»»!, därest lekt den sksttskyldlge mådda!ai cpplrtrjlug, & holken rtrclse tiirlnaten upgaltt.)

L

c) (enskilda banlliolagr) *ör utdelningen för nästföregående år, i den mån densamma
icke öfverstigit sex procent å bolagets inbetalda aktie- eller lottkapital; och som utdelningen

utgjort _ kronor eller procent ä inbetalda kapitalet, utgörande

i kronor, uppgår berörda afdrag till

<Hvad såsom lirtetaldc kapital skall anses stadgas i il f inkpmstsknttef&TOrduiagen.i* •

Summa afdrag

Summa Återstående inkomst

burarna

<tm

/fr'0

\?m

Hela beloppet af den undertecknad åliggande ränta å gäld, därför afdrag har ofvan gjorts, uppgår till kr.

Att inkomsten nästföregående år icke öfverstislt livad liar nf.aii appgilMls, betygas pA heder iirh sniiiv.-te.

å^M^r^É^^Z2 de

Namn:

Titel eller yrke:

Adress:


